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HVEM OG
H VA D — V I K A N
VÆ R E M E D PÅ
DET MESTE
Alumentdk er en kreativ og passioneret samarbejdspartner indenfor
altaner, pergolaer og solafskærmninger. Vi sætter en ære i at skabe
skræddersyede løsninger, der forener form og funktionalitet.
Alumentdk leverer high end design og kvalitet til jyske priser. Vores
løsninger er designet, så de kan kombineres på kryds og tværs og
supplere hinanden, så du får lige netop dét udtryk, der passer til dit
projekt. Vi lægger os i selen for at få samarbejdet til at køre på skinner
fra første møde til sidste fuge, og vi sætter en ære i at kommunikere
ordentligt og planlægge alle leverancer detaljeret, så vi når i mål til tiden.
Vi samarbejder med professionelle og private kunder i hele landet,
og vi har almene boligforeninger, private ejer- og andelsforeninger i
porteføjlen.
Vi tilbyder partnering til vores professionelle kunder, hvor vi
samarbejder med bygherre, arkitekt, ingeniør, underentreprenør og
andre parter for at sikre, at alle aspekter i byggesagen er belyst. På den
måde skaber vi et solidt fundament for en god byggeproces.
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A LTA N L Ø S N I N G E R
FRA A-Z
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A LTA N E R

Vores altanløsninger tager udgangspunkt i den nordiske designtradition med lette stilrene løsninger.
Vi har flere typer altandæk i porteføljen og kan tilbyde løsninger med både højstyrkebeton og stål.
Vores altandæk i højstyrkebeton gør det muligt at konstruere lette dæk helt ned til 70 mm høje.
Det giver et slankt og svævende udtryk. Samtidig bliver altanernes vægt holdt nede, så der ikke er
behov for søjler i front eller synlige stålkonstruktioner på bagvæggen. Vi tilbyder også altaner med
stålbunde, der sikrer en let og hurtig montage.
Vi etablerer både nye altaner, udvider og renoverer eksisterende altaner. Vi opgraderer også
altaner med foldeglas. Vores altaner altid indrettet, så der kan monteres foldeglas på altanen fra
begyndelsen eller senere i boligens levetid.
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FOLDEGLAS
T I L A LTA N E R
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LYS, LUFT OG LÆ PÅ ALTANEN MED FOLDEGLAS
Altaner med foldeglas gør det muligt at trække ud i det fri og nyde udsigten uden at give køb på
komforten. Foldeglasset giver læ og holder sne, blæst og regn ude, så den kan bruges som en ekstra
stue. Når det er varmt, åbner du blot foldeglassene og nyder den friske luft.
Foldeglasset fungerer også som et ekstra isolerende lag, som reducerer støj udefra og holder på
varmen, så hver lejlighed kan spare op til 200 kWh om året. Dertil kommer de sociale effekter af
de inddækkede altaner; når altanerne bliver brugt i en større del af året, kommer der mere liv. Det
skaber sammenhold og øger trygheden. Beboerne bliver bedre til at passe på hinanden og skabe et
godt nærmiljø.
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RAMMELØSE FOLDEGLAS
Rammeløse foldeglas er vores mest populære type foldeglas, fordi glasset giver uhindret udsyn fra
altanen. Foldeglasset kan monteres på alle typer altaner og lukkes helt op på en varm sommerdag,
så beboerne kan nyde den friske luft. Foldeglasset er monteret på en lige linje, så det får et slankt
udseende i modsætning til skydeglas, der kører på flere forskellige spor.
INDRAMMET FOLDEGLAS
Indrammet foldeglas har samme fordele som rammeløsefoldeglas. Forskellen består alene i, at
glassen har en slank aluminiumsramme, så glassene griber ind i hinanden. Foldeglasset er også her
monteret på en lige linje, så det får et slankt udseende.
ETAGEHØJE FOLDEGLAS
Etagehøje foldeglas går fra gulv til loft, så det er muligt at lukke helt op. Løsningen bliver ofte
suppleret med et tremmeværn, som sørger for sikkerhed foran glasset på altanerne. I stueplan kan
de høje foldedøre bruges til at skabe samme effekt på altanen som en udestue i de kolde måneder.
Som en ekstra sikkerhed kan glasset forsynes med greb og cylinderlås, så der ikke er adgang til
altanen udefra.
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FOLDEGLAS
I DAGLIGDAGEN

NEM RENGØRING
Det er nemt at vedligeholde og rengøre foldeglas, så du får det bedste af udsigten med. Bare fold
glasset en smule, så kan du rengøre begge sider. Sørg også for at fjerne det værste skidt i skinnen,
så har du en løsning, der holder i mange år - selv i et barskt klima. Foldeglasset er nemlig designet til
at modstå kulde, blæst ja selv storm. Du skal bare sørge for at folde foldeglasset helt ud, når vejret
raser udenfor. Så er du og din altan sikret mod uvejret.

Scan QR-koden for at se mere om
foldeglas på vores hjemmeside.
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case story

A LTA N E R PÅ
SKEMAET I
S K O L E PA R K E N
“ Foldeglasset gør altanen til et uderum, der
kan bruges næsten hele året. Samtidig betyder
de store glaspartier, at der kommer masser af
lys ind i lejlighederne. I Hillerød har vi tilmed
præfabrikeret en ventilationsprofil i tråd med
arkitektens ideer. Det betyder, at altanerne
er med til at sikre et optimalt indeklima inde i
lejlighederne.”

Lars Bomholt, adm. direktør, Alumentdk
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ALTANER MED FOLDEGLAS FRA ALUMENTDK GIVER LYS OG LUFT I SKOLEPARKEN.
Skoleparken i Hillerød var en slidt bebyggelse med lange, monotone og slidte betonfacader. Nu
har en renovering med nye murstensfacader, store flotte altaner med foldeglas, nye køkkener og
en opgradering af udearealerne givet et gevaldigt løft til området.
De store altaner var et ønske fra beboerne, der gerne ville have flottere og mere funktionelle
altaner. De oprindelige altaner er derfor blevet erstattet af skrå altaner, der skaber dynamik
og spil på facaden. De nye altaner er 4 kvadratmeter større end de oprindelige, så der bliver
mere plads til udelivet. Alumentdk har udstyret altanerne med foldeglas i typen Lumon og
skydelameller, der kan skabe skygge på dage med skarp sol. Foldeglasset fra Alumentdk sørger
for læ og komfort, så beboerne kan opholde sig på altanerne, selv på en blæsende efterårsdag. På
varme dage er det muligt at åbne glasset og lukke varmen ud.
Alumentdk har leveret 330 inddækninger til det almene byggeri, Skoleparken. Projektet blev
nomineret til RENOVER prisen 2019 for at have skabt en moderne bebyggelse i tråd med det
oprindelige byggeri.
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G L A S VÆ R N
MED
FOLDEGLAS

Glasværn med integreret foldeglas kan give ejendommen et kæmpe løft. Derfor leverer
vi ofte løsningen til store renoveringer, hvor der er brug for en ny klimaskærm. I nybyg og
byfornyelsesprojekter er glasværn med integreret foldeglas også meget efterspurgte.
Løsningen består af et rækværk i aluminium med foldeglas ovenpå, og løsningen kan skræddersys
til enkelte projekt, så det passer til den arkitektoniske vision. Systemet er udformet i slidstærkt
sikkerhedsglas og aluminium og designet, så det er nemt at montere og kræver et minimum af
tilpasning på byggepladsen.
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Et glasværn skaber læ og lukker lyset langt ind i boligen, så det er slut
med mørke altaner. Glasværnet fås i et væld af forskellige designs
indenfor profiler, håndlister og tremmeværn. Værnet udføres i
sikkerhedsglas og aluminium, men fås i mange forskellige overflader
og udtryk. For eksempel gyldne metalfarver og elegante sorte profiler
til den nordiske bolig, hvide profiler til boligen ved vandet eller
klassiske aluminiumsprofiler til det tidsløse udtryk.
Tag fat i os for at høre mere om mulighederne.
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G L A S VÆ R N
E TA G E B YG G E R I
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case story

FRA GRIM BETON
TIL GRØNNE
A LTA N E R
“ Det er en meget hård betonbygning, som nu
får et blødere og mere humant udtryk. Udover
altanerne, får beboerne også en ny fælles
tagterrasse.”

Christopher Carlsen, arkitekt, tegnestuen Lokal
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Foto: Hampus Berndtson

En ejerforening på HC Ørstedsvej har sagt farvel til en slidt betonfacade og fået flotte altaner
med glaslukninger fra gulv til loft fra Alumentdk i stedet. Det pynter gevaldigt i gadebilledet,
giver nye uderum og mindsker trafikstøjen inde i lejlighederne.
Altanerne er sat udenpå svalegangen og forskudt fra etage til etage, så der er plads til små
grønne bede. Det nye design har med et trylleslag forvandlet den triste betonbygning til levende
boliger med grønne planter og trælameller på facaden, der giver en fin stoflighed. Alumentdk
har leveret 50 altaninddækninger med etagehøjt foldeglas til projektet. Foldeglasset forlænger
altansæsonen og dæmper støjen fra trafikken med 12 dB, så beboerne kan nyde stilheden i deres
lejligheder.

Foto: Hampus Berndtson
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SKYDELAMELLER
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Skydelameller skærmer mod solen og skaber et dynamisk udtryk, som
giver et løft til facaden. Skydelamellerne leveres i en pulverlakeret
aluminiumsramme, som kan fastmonteres på facaden, eller placeres i
en skinne, så rammen kan skydes fra side til side.
Der kan vælges mellem faste eller bevægelige lameller, som fås i
naturcedertræ eller i pulverlakeret alumininum.
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CAFÉ OG
R E S TA U R A N T
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Terrasseoverdækning med pergola er den perfekte løsning til cafeér og restauranter, som
gerne vil have større udbytte af deres udendørs arealer. Ved hjælp af pergolaens motoriserede,
roterbare lameller, er det muligt at skærme for vejret på regnfulde dage, og lukke taget op på
dage, hvor solen skinner, så sæsonen for de udendørs serveringsområder kan forlænges. På de
mest solrige dage, kan lamellerne i taget indstilles, så de giver skygge for solen uden at lukke
den helt ude.
Alumentdk har lavet pergolaløsninger til bl.a. restauranten på toppen af THE SILO i Nordhavn
og i Randers Regnskov. I Restaurant SILO kan gæsterne få vind i håret og nyde udsigten fra 17.
sals højde. I Randers Regnskov kan gæsterne trække ud i det fri for at nyde maden omgivet af
havens enestående natur og dyreliv.
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VIL DU OPLEVE
VORES LØSNINGER?
Vi kommer gerne ud til dig og viser vores løsninger frem.

VEST

ØST

LARS BOMHOLT

MICHAEL JENSEN

+45 60 81 16 01

+45 30 80 96 10

lb@alumentdk.dk

mj@alumentdk.dk

www.alumentdk.dk

info@alumentdk.dk

+45 30 15 21 09
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